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ÇEVRE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
ATIKSU (Wastewater) : Konutların pis su ve lağım
sularından, endüstriyel sıvı atıklardan ve sel sularından kaynaklanan sıvı atık.
ATIKSU YÖNETİMİ (Wastewater management):
İnsan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla,
atıksuyun izlenmesi, işlenmesi ve tasfiyesiyle ile
ilgili sistemler geliştirilmesi ve uygulanması.

Bir müslüman olarak, çeşitli sorumluluklarımız,
borçlarımız, ödevlerimiz, görevlerimiz var:
… Çevremizdeki doğaya, havaya, suya, toprağa, ağaca,
çiçeğe, yapıya, anıta, kıra, köye, kente, tarlaya, bahçeye,
yola, dağa, denize karşı da nice borçlarımız, ödevlerimiz,
sorumluluklarımız bulunuyor; çünkü bunlardan istifade
ediyoruz, bunlar sayesinde sağlıkla yaşıyoruz, bunlara karşı
vefalı olmalıyız, müteşekkir olmalıyız, aldığımız kadar
vermeli, yararlandığımız kadar onlara yarar sağlamalıyız.
Onları ecdadımızdan aldığımız kadar güzel korumalı, torunlarımıza daha da gelişmiş ve güzelleşmiş bir şekilde devretmeliyiz.
Bence İslâm ahlâkı budur, tasavvuf âdabı budur, insanlık
icabı budur, yeryüzünde halifetullah olmak böyle olur,
mârifetullah böyle oluşur, muhabbetullah böyle gelişir.
İnsan Allah’ı sevince, O’nun mahlukâtını da kaza ve kaderini
de emr ü nehyini de kahr u lütfunu da sever, “Neylerse güzel
eylediğini” anlar, dağlar ile taşlar ile seherlerde kuşlar ile
zikreder, deryalarda mâhî ile sahralarda ahu ile hoş yaşar,
yaratılanı Yaradan’dan ötürü hoş görür, suçluyu affeder,
mazlum ve mağdurun yardımına koşar, yoksulun elini tutar,
gözyaşları ile ekin eker, şükürlerle mahsul biçer, merhametli, şefkatli olur, kadirşinas ve vefalı olur, hâsılı her yönden,
her şeye, her mahluka sevgiyle yaklaşır, fayda götürür,
menfaat sağlar, yararlı, olumlu, ılımlı, verimli, sevimli olur…
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, Panzehir Dergisi, sy. 37-38
(1997)

Taşıtlarda Klima
Kanallarının Temizliğine
Çevreci Bir Yaklaşım

SU TASARRUFU ŞART

Bir insanın biyolojik ve yaşamsal asgari su tüketimi 25
litredir. Ancak, çağdaş yaşamın bir günlük ortalama su
tüketim standardı 150 litre olarak kabul edilmektedir.
Dünya ülkelerinde değişken olan bu miktar, Türkiye’de ise,
kişi başına günlük 111 litredir. Bir ülkenin su zengini
sayılması için, kişi başına yıllık 8.000 –10.000 m3 su düşmesi
gerekir.
Türkiye 1.513 m3’ lük kişi başına kullanılabilir su miktarıyla,
su zengini bir ülke değildir. DSİ verilerine göre, 2030 yılında
100 milyon nüfusa ulaşacak Türkiye’nin kişi başına 1.100 m3
kullanılabilir su miktarıyla, su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna geleceği tahmin edilmektedir. Buna göre 2050 veya
2100 yılında Türkiye’yi çok ciddi bir su krizi mücadelesi
beklemektedir. Bu tehlikeyi en aza indirmek için, su kaynaklarımız çok dikkatli yönetilmelidir. Vatandaşlarımız
bilinçlendirilmeli ve su tasarrufuna teşvik edilmelidir.
ÇEKUD

Taşıt içi ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC)
kanallarında zamanla havada bulunan zehirli atıklar, sigara
dumanı, toz partikülleri havadaki nemle birlikte evaporatörde kendini bırakmaktadır. Oluşan kötü kokuların
nedenlerinin en başında evaporatörde ve havalandırma
kanalları iç yüzeylerinde üreyen mikro organizmalardan
ileri gelmektedir.
Bu organizmalardan bazıları, insan sağlığı göz önünde
bulundurulduğunda, allerjik reaksiyonlar veya daha
tehlikeli başka olumsuzluklar yaratabilir. Ancak problemin
asıl önemli kısmı, içerisinde bu tür organizmaların yaşadığı
su üzerinden geçen havanın, bu şartlarda rahatlıkla üreyebilen organizmaları iç mekanlara taşıyarak hava kalitesini
düşürmesidir. Bu sorunun giderilmesinde klima kanalları
içerisine sıkılan pahalı ve çevreye zararlı dezenfektan
maddelerin kullanımı yaygındır. Ancak çoğu zaman bu
yöntemlerde yetersiz kalmaktadır. Başka bir yöntem ise
klima sisteminin tamamen sökülmesi ve koku kaynağı olan
parçaların fiziksel olarak temizlenmesidir. Bu yöntem
oldukça işçilik gerektiren ve pahalı bir çözümdür. Sistemlerinin kirlilik oluşturabilecek parçalarından olan; evaperatör
çevresi, hava kanalları ile havanın temas ettiği tüm yüzeyler
özel dezenfektan kimyasallar ile temizlenebilmektedir.
Ancak bu kimyasallardan hiç birisi tam anlamıyla çevreye ve
insan sağlığına dost olduğu söylenememektedir. Son yıllarda buharlı temizleme yöntemleri uygulanmaktadır. Buharlı
temizlemede dezenfektan kimyasalları kullanılmamaktadır.
Buharlı temizlemede evaporatörde ve havalandırma kanallarında biriken kirletici partiküllerin yoğuşan su buharıyla
beraber, klima yoğuşma suyu tahliye kanalından bulanık bir
renkte dışarı atıldığı gözlemlenmiştir. İşlem sonucunda
evaperatörde oluşmuş toz katmanın giderildiği ve daha
önce klima çalıştığı zaman hissedilen rahatsız edici kötü
kokunun kaybolduğu tespit edilmiştir.

